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Dine oplysninger (kontohaver)

Stilling

Navn Telefon

Adresse Postnummer/by

E-mail CPR-/CVR-nr.

Kontohaver er ejeren af kontoen, hvis du udfylder dette skema på fx dit barns vegne så skal du skrive barnets oplysninger.

Generelle kundeoplysninger

Kundeaftale 
Privatkunder, forretningsomfang

Mobil

Hvad er det forventede formål med kundeforholdet (sæt kryds – gerne flere)

n Lønkonto       n Handel med værdipapirer       n Opsparing/budgetkonto       n Lån/Kredit       n Pension

n Andet (beskriv)

Kontante udbetalinger

Vil kundeforholdet omfatte regelmæssige pengeoverførsler, hvor beløbet hæves kontant?

n Nej 

n Ja – redegør for disse transaktioner

Kontante indbetalinger

Forventede indbetalinger i kontanter via Sparekassens pengeautomater eller ved indbetaling i filialerne

Antal pr. år Hvor meget forventer du almindeligvis at indbetale pr. gang?

Forventede indenlandske overførsler til dine konti

Indkomst Ca. antal pr. år Anslået beløb efter skat pr. år

Løn/Pension/SU/Børnepenge

Honorar og feriepenge

Fra venner/bekendte fx MobilePay, salg via internettet

Andet

Samlet Indkomst pr. år (skal udfyldes)
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Handler du på egne vegne?

Handler oplysningerne, du har afgivet, om dine egne konti?

n Ja       n Nej – redegør for, hvem du handler på vegne af, fx dine børns konti eller konti du har fuldmagt til.

Forventede overførsler til og fra udlandet

Forventede overførsler til udlandet (omfatter ikke køb over internettet)

Antal pr. år Samlet sum 

Forventede overførsler fra udlandet

Antal pr. år Samlet sum 

Hvilke lande overfører du til og fra

Kundeaftale 
Privatkunder, forretningsomfang
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